สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติสภาวิชาการ
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
มติสภาวิชาการ
 พิจารณาเรื่องการศึกษา  การบริหารงานทัว่ ไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน ๙ หลักสูตร
๔.๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
๔.๑.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
๔.๑.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๔.๑.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา
๔.๑.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๔.๑.๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์
๔.๑.๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๔.๑.๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอที่ป ระชุม ด้ว ยคณะกรรมการ
ประจาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว จานวน ๙
หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา
๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์
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๘. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๙. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ มระเบี ยบวาระที่ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๙
นาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะภาพรวมของทุกหลักสูตร ดังนี้
๑) หมวดที่ ๑ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ ๑๑ สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นา
ที่ จาเป็ น ต้ องน ามาพิ จารณาในการวางแผนหลั ก สู ต ร ทุ ก หลัก สู ต รควรอธิ บ ายสถานการณ์ ห รื อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ให้เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาของตนเอง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จากหลัก สูตร ๕ ปี เป็นหลัก สูตร ๔ ปี เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่หลักสูตรได้รับ ผลกระทบ
จากภายนอก ดั งนั้น ควรอ้างเรื่องกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ที่บั งคับ ให้มีก ารเปลี่ย นแปลงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ระบุในสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ”
๒) หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๑๓ ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
คณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน ให้ทุกหลักสูตรตรวจสอบและระบุเนื้อหา ข้อ ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชา
ในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ตามรูปแบบ ดังนี้ “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา......... และหมวดวิชาเลือกเสรี และข้อ ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลัก สูตรที่เปิดสอน
ให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน ตามรูปแบบ ดังนี้ “รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร หลักสูตร
อื่นสามารถนาไปเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้”
๓) หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ ๑.๓ วัตถุประสงค์ ทุกหลักสูตร
ควรทบทวนวั ต ถุ ป ระสงค์ ในแต่ ล ะหลั ก สู ต รให้ เป็ น ลั ก ษณะเฉพาะด้ า นในสาขาวิ ช าของตนเอง
ซึ่ ง อาจจะเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความในบรรทั ด ที่ ๑ ดั ง นี้ “เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชา......(ระบุสาขาวิชาของตนเอง) ให้มีความรูค้ วามสามารถมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน...”
๔) หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ข้อ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรนาเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเรื่องของลักษณะของสาขาวิชา ตามแนวคิดการจัดทาหลักสูตรวิชาชีพครู
จ านวน ๖ แนวคิ ด มาอ้ า งอิ ง ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ให้มีความเป็นครูผสู้ อนในยุคใหม่
๕) หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
ข้อ ๒.๓ ปั ญ หาของนัก ศึ ก ษาแรกเข้า ทุก หลั ก สูต รควรวิเคราะห์ ปัญ หาของนัก ศึก ษาแรกเข้า ใน
หลักสูตรสาขาวิชาของตนเอง ว่าปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่ที่พบได้บ่อยคืออะไร แล้วนาไประบุ
ในหลักสูตร ซึ่งปัญหาแรกเข้าของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาควรมีแตกต่างกัน
มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
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๖) หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
ข้อ ๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต ให้ทุกหลักสูตรทบทวนจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรให้เหมาะสม
ซึ่งจานวนหน่วยกิตที่มคี วามเหมาะสม คือ ๑๓๕ หน่วยกิต
๗) หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
ข้อ ๓.๑.๔ แผนการศึก ษา ให้ทุก หลัก สูตรตรวจสอบการระบุรายวิชาเอกเลือกในแผนการศึกษา
ซึ่งไม่ควรระบุชื่อรายวิชา แต่ควรระบุเป็น “............................(วิชาเอกเลือก)” ในแผนการศึกษา
๘) หมวดที่ ๔ ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการประเมิ น ผล ข้ อ ๑
การพั ฒนาคุ ณลั กษณะพิ เศษของนั กศึ กษา ทุ กหลั กสู ตรควรทบทวนการพั ฒนาคุ ณลั กษณะพิ เศษ
ของนักศึกษาให้มลี ักษณะพิเศษที่โดดเด่น และมีความแตกต่างจากหลักสูตรครูอื่น ๆ
๙) หมวดที่ ๔ ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการประเมิ น ผล ข้ อ ๖
ความคาดหวั งของผลลั พธ์ การเรียนรู้เมื่ อสิ้ นปี การศึกษา ทุ กหลักสู ตรควรทบทวนความคาดหวั งของ
ผลลั พธ์ การเรี ยนรู้เมื่ อสิ้ นปี การศึ กษา ซึ่ งแต่ ล ะหลั ก สู ต รควรสรุป รายละเอี ย ดว่ านั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะ
ระดับชัน้ ปีจะมีลักษณะอย่างไร โดยแต่ละหลักสูตรควรมีความแตกต่างกัน
๑๐) หมวดที่ ๗ การประกั นคุ ณภาพหลั กสูตร ข้อ ๗ ตั วบ่ งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ทุก หลั ก สู ต รควรทบทวนตัว บ่ งชี้ผ ลการด าเนิ น งานกรณี ข้อ ที่ มากกว่าข้อ ๑๒ ควรสอดคล้ อ งกั บ
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และควรระบุเกณฑ์การประเมินผลให้ชัดเจน
๑๑) ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารย์ป ระจาหลัก สูตร รูป แบบ
ประวั ติ การศึ กษา กรณี ปี ที่ ส าเร็ จการศึ ก ษา ให้ ใช้ เป็ นปี พ.ศ. และผลงานทางวิ ชาการให้ ใช้ รู ปแบบ
ตามหลักการเขียนบรรณานุกรม APA 6 กรณีหลักสูตรใดมีบทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ให้ ระบุ วั น ที่ แ ละเดื อ นในการน าเสนอเผยแพร่ ส าหรั บ กรณี หลั ก สู ต รใดมี ผ ลงานที่ ตี พิ ม พ์
ในวารสารวิชาการให้ระบุเดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานต่อท้ายหมายเลขหน้า และหลักสูตรใดมี
ผลงานตีพิมพ์ในตารา หนังสือ ให้ระบุจานวนหน้าที่ตีพิมพ์ และระบุเดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ต่อท้าย
ที่ประชุมให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแต่ละหลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๑.๑) หน้ า ๙ ข้ อ ๑.๓ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ๑.๓.๑ ให้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ ความ
“วิ ช าภาษาไทย” ดั งนี้ “เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ านการสอนวิ ชาภาษาไทย สามารถ
ประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้...” ข้ อ ๑.๓.๒ ให้ เพิ่ มเติ ม ข้ อความ “การเรี ย นการสอนภาษาไทย” ดั งนี้
“เป็นผู้มีความรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” และการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน
การเรียนสอนทางด้านการเรียนการสอนภาษาไทยที่จะส่งผลให้ครู...” และแก้ไขข้อความข้อ ๑.๓.๕
มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
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จากเดิ ม “...และเส้นทางวิชาชีพ ให้ มีความก้าวหน้ าเป็ นผู้ นาทางวิชาการ...” เป็ น “...และเส้ นทาง
วิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นาการสอนทางภาษาไทย...”
๑.๒) หน้า ๓๘ ข้อ ๑ การพัฒ นาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้ ปรับ
แก้ ไขข้ อ ความกลยุ ท ธ์ ห รื อ กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา ของคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษข้ อ ๒ ความสามารถ
ด้านวิชาการจากเดิม “มีทักษะและมีวิจารณาญาณในการแก้ปัญหาตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน...”
เป็น “มีทักษะและมีวจิ ารณาญาณในการแก้ปัญหาตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย...”
๑.๓) หน้ า ๘๒ รายวิชา THAI 1201 การฟั ง การดู และการพู ดส าหรับ ครู
ภาษาไทย ให้ เพิ่ มเติ มค าว่า “ทั กษะ” ในชื่อวิชาภาษาไทย ดั งนี้ “ทั กษะการฟั ง การดู และการพู ด
ส าหรั บ ครู ภ าษาไทย” และให้ ป รั บ แก้ ไขชื่ อ วิ ช าภาษาอั งกฤษ จากเดิ ม “Listening Watching and
Speaking” เป็น “Listening, Viewing and Speaking Skills for Thai Teachers”
๑.๔) หน้า ๘๓ รายวิชา THAI 1205 การเขียนเพื่อการสื่ อสารทางวิชาการ
และวิชาชีพ ให้ปรับแก้ ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “Writing for Academic Communication and
Occupation” เป็น “Writing for Academic Communication and Profession”
๑.๕) หน้า ๘๓ รายวิชา THAI 1301 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย ให้ปรับ
แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย เป็น “การศึกษาวรรณคดีไทย” และให้ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม
“The Study of Thai Literature” เป็น “Thai Literature Study”
๑.๖) หน้า ๘๔ รายวิชา THAI 2203 ศิลปะการอ่านออกเสียง ให้ป รับแก้ไข
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “The Art of Read Aloud” เป็น “Art of Reading Aloud”
๑.๗) หน้ า ๘๔ รายวิชา THAI 3501 การออกแบบการจั ดการเรีย นรู้วิชา
ภาษาไทย ให้ ป รั บ แก้ ไขชื่ อ วิ ชาภาษาอั งกฤษ จากเดิ ม “Learning Design of Thai Language” เป็ น
“Design of Thai Language Learning Management”
๑.๘) หน้า ๘๔ รายวิชา THAI 3502 การออกแบบและผลิตสื่อการศึ กษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เพิ่มเติมคาว่า “การ” ในชื่อวิชาภาษาไทย ดังนี้ “การออกแบบและการผลิต
สื่ อการศึ ก ษากลุ่ มสาระการเรีย นรู้ และให้ ป รั บ แก้ ไขชื่อ วิชาภาษาอั งกฤษ จากเดิ ม “Design and
Production of Educational Media of Thai Language Learning Area” เป็ น “Design and Production of
Educational Media in the Thai Language Learning Area”
๑.๙) รายวิชา THAI 3505 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ให้ปรับแก้ไขชื่อวิชา
ภาษาอัง กฤษ จากเดิม “Instructional of Thai Language” เป็น “Learning Management in the
Thai Language”
๑.๑๐) รายวิช า THAI 3901 วิจัย ในชั้น เรีย น ให้เ พิ ่ม เติม ค าว่า “การ”
ในชื่อวิชาภาษาไทย ดังนี้ “การวิจัยในชั้นเรียน”
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๑.๑๑) รายวิชา THAI 1202 การอ่านคิดพัฒ นาชีวิต ให้ป รับ แก้ไ ขชื่อวิชา
ภาษาไทย เป็น “การอ่า นและการคิด เพื่อ พัฒ นาชีวิต ” และให้ป รับ แก้ไ ขชื่อ วิช าภาษาอัง กฤษ
จากเดิม “Reading Thinking and Developing Life” เป็น “Reading and Thinking for Life Developing”
๑.๑๒) รายวิชา THAI 2103 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ให้ปรับแก้ไข
ชื่อ วิช าภาษาไทย เป็น “การนาภาษาต่า งประเทศมาใช้ใ นภาษาไทย” และให้ป รับ แก้ไ ขชื่อ วิช า
ภาษาอัง กฤษ จากเดิม “Foreign Languages in Thai Language” เป็น “Linguistic Borrowing
in the Thai Language”
๑.๑๓) รายวิช า THAI 2104 พัฒ นาการของภาษาไทย ให้ป รับ แก้ไ ขชื่อ
วิช าภาษาอัง กฤษ จากเดิม “The Development of Thai Language” เป็น “Development of The
Thai Language”
๑.๑๔) รายวิช า THAI 2204 ความคิด สร้า งสรรค์ก ับ การสรรสร้า ง
งานเขียน ให้เพิ่มเติมข้อความในคาอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ ๑ - ๒ ดังนี้ “...และศิลปะการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมกับ ผู้เรีย นระดับ ต่า ง ๆ ตลอดจนการประเมินการเขีย นเชิงสร้างสรรค์
ฝึกการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง...”
๑ .๑ ๕ ) รายวิช า THAI 3304 วรรณ ก รรม คัด ส รรใน ห นัง สือ เรีย น
ให้เ พิ ่ม เติม ค าว่า “ภาษาไทย” ในชื่อ วิช าภาษาไทย ดัง นี้ “วรรณกรรมคัด สรรในหนัง สือ เรีย น
ภาษาไทย” และให้ป รับ แก้ไ ขชื่อ วิช าภาษาอัง กฤษ จากเดิม “The Best Selected Literatures in
Textbooks” เป็น Selected Literatures in Thai Textbooks”
๑.๑๖) รายวิช า THAI 3504 การสร้า งหนัง สือ เสริม ประสบการณ์แ ละ
หนัง สือ เรีย นวิช าภาษาไทย ให้ป รับ แก้ไ ขชื่อ วิช าภาษาไทย เป็น “การออกแบบและการสร้า ง
เอกสารเสริมประสบการณ์และหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย” และให้ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
จ า ก เด ิม “Creation of Experience Supplementary Books and Thai Textbooks” เป็ น “Design and
Development of Experience Supplementary Materials and Thai Textbooks”
๑.๑๗) หน้า ๘๒ - ๘๘ ค าอธิบ ายรายวิช ากลุ ่ม วิ ช าเอก ให้ท บทวน
การใช้ข้อความ “สืบค้น วิเคราะห์” ในคาอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกนั้น หลักสูตรจะสามารถ
จัด กระบวนการเรีย นการสอนได้ต ามค าอธิบ ายรายวิช าที ่ร ะบุ ไ ด้ห รือ ไม่ ทั้ง นี้ ขอให้ห ลัก สูต ร
พิจารณานาข้อความอืน่ มาใช้แทนข้อความดังกล่าว ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้
ตามที่ระบุไว้ในคาอธิบายรายวิชา
๑.๑๗) ภาคผนวก ค ประวั ติ แ ละผลงานของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ให้เพิ่มเติมประวัติและผลงานของอาจารย์อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา ในรูปเล่มหลักสูตร
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๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒.๑) หน้ า ๒ ข้อ ๙ ชื่อ – ชื่อ สกุ ล คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษา สถาบั นการศึก ษา
และปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรเพิ่มเติมตาแหน่งทางวิชาการ
ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยใช้ตาแหน่งทางวิชาการเป็นคานาหน้าชื่อ – ชื่อสกุล
๒.๒) หน้า ๖ ข้อ ๑.๑ ปรัชญา ให้ตัดข้อความและเพิ่ มเติมข้อความ ดังนี้
“หลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ ผลิ ต ครู ส อนภาษาอั งกฤษที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
ควรมีความรูค้ ู่คุณธรรม...”
๒.๓) หน้า ๖ ข้อ ๑.๓ วัตถุประสงค์ ให้ทบทวนและปรับเนื้อหาวัตถุประสงค์
ข้อ ๑.๓.๔ “ความรอบรู้ด้านการจัด การเรีย นการสอน สามารถประยุ ก ต์ค วามเข้าใจอันถ่องแท้
ในทฤษฎี แ ละระเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อสร้ า งความรู้ ใ หม่ ส าหรั บ การประกอบวิ ช าชี พ
หรือ การศึกษาในระดั บ สูงขึ้นในอนาคต" ซึ่งควรปรับให้เป็นเรื่องของการวิจัย เนื่องจากเรื่องของ
ความรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียนการสอนระบุไว้แล้วในข้อ ๑.๓.๒
๒.๔) หน้ า ๑๕ ให้ ท บทวนเปลี่ ย นแปลงรายวิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าเอกบั ง คั บ
และกลุ่มวิชาเอกเลื อก โดยนารายวิ ชา ENG 2709 การแปลภาษาอังกฤษ จากเดิมเป็ นวิชาบังคั บ
ให้ น าไปเป็ น วิ ช าเอกเลื อ ก และรายวิ ช า ENG 3718 กลวิ ธี ก ารสอนภาษาอั ง กฤษ จากเดิ ม เป็ น
วิชาเอกเลือก ให้นาไปเป็นวิชาเอกบังคับ
๒.๕) หน้ า ๖๘ รายวิ ช า ENG 1706 หลั ก ภาษาอั ง กฤษ และ รายวิ ช า
ENG 2708 ไวยากรณ์ ภ าษาอังกฤษขั้ นสู ง ควรทบทวนกระบวนรายวิ ชาเนื่ องจากมี ค วามซ้ าซ้ อ น
เรื่ อ งของการใช้ ไวยากรณ์ ดั ง นั้ น จึ งควรน าเกณฑ์ ก ารวั ด ระดั บ ทั ก ษะด้ า นภาษา CEFR มาเป็ น
เครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของหลักไวยากรณ์ โดยที่ไม่ต้อง
ใช้คาว่าไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูง ในเนื้อหากระบวนรายวิชา
๒.๖) หน้า ๗๒ รายวิชา ENG 3718 กลวิธีก ารสอนภาษาอังกฤษ ให้ ป รั บ
แก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย เป็น “ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ”
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
๓.๑) หน้า ๘ ข้อ ๑.๓ วัตถุ ป ระสงค์ ให้เพิ่มเติมเรื่องของครูภาษาจีนใน
เนือ้ หาของวัตถุประสงค์ เพื่อให้แตกต่างจากหลักสูตรอื่นและแสดงให้เห็นว่าเป็นหลักสูตรครูภาษาจีน
๓.๒) หน้ า ๖๓ ข้อ ๗ ตั วบ่ งชี้ผลการดาเนิ น งาน ให้ ท บทวนเพิ่ ม ตั วบ่ งชี้
ผลการดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการวัดระดับความรู้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เพื่อให้บัณฑิต
มีความเชื่อมั่นในภูมคิ วามรูข้ องตนเอง
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๓.๔) หน้า ๗๙ - ๘๓ คาอธิบายรายวิชา ให้เพิ่มเติมคาว่า “เพื่อนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับระดับผู้เรียน” ในรายวิชาลักษณะเฉพาะของศาสตร์วิชาภาษาจีน
ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา
๓.๖) หน้ า ๘๑ รายวิ ช า CHN 3504 ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ประเทศจี น
ให้ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “Introduction to China” เป็น “General Information About
China”
๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
๔.๑) หน้ า ๘ ข้ อ ๑.๑ ปรั ช ญา ให้ ตั ด ข้ อ ความและเติ ม ข้ อ ความ ดั ง นี้
“ผลิตครูสังคมทีม่ ีคุณภาพสูง ควรมีความรู้คคู่ ุณธรรม...”
๔.๒) หน้า ๘ ข้อ ๑.๓ วัตถุประสงค์ ให้แก้ไขข้อความ บรรทัดที่ ๑ จากเดิม
“เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ...” เป็น “เพื่อให้ผสู้ าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ...”
๔.๓) หน้า ๗๕ รายวิชา SO 1206 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ให้เพิ่มเติมข้อความ
ในเนื้อหาคาอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ ๔ ดังนี้ “และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ตลอดจนนาความรู้ที่ได้มา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม” ทั้งนี้ สามารถนาข้อความดังกล่าว
ไปเพิ่มเติมในรายวิชาเฉพาะของศาสตร์วิชาสังคม ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา
๔.๔) หน้ า ๗๕ รายวิ ช า SO 1305 หลั ก สั ง คมวิ ท ยา ให้ แ ก้ ไ ขข้ อ ความ
คาอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ ๑ จากเดิม “อธิบายความหมาย...” เป็น “วิเคราะห์ความหมาย...”
๔.๕) หน้ า ๗๗ รายวิ ชา SO 3606 วิ ธี วิท ยาการสอนสั งคมศึ กษา ให้ ปรั บ
แก้ ไขชื่อวิชาภาษาไทย เป็ น “การสอนสั งคมศึกษา” และให้ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาอั งกฤษ จากเดิ ม
“Educational Science in Social Study Teaching” เป็น “Social Study Teaching”
๔.๖) หน้ า ๘๐ รายวิ ช า SO 3612 การบู ร ณาการความรู้ ท างสั ง คมใน
สถานศึกษา ให้ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย เป็น “การบูรณาการความรู้ทางสังคมเพื่อจัดการเรียนรู้ ”
และให้ ป รั บ แก้ ไข ชื่ อวิ ชาภาษาอั งกฤษ จากเดิ ม “Social Studies Content Integration in Institutes”
เป็น “Integration of Social Studies Content for Learning Management”
๔.๗.) หลั ก สู ต รควรพิ จารณาน าเรื่ องของประวั ติ ศาสตร์ ล้ านนา มาจั ด
กระบวนการเรียนสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา เนื่ องจาก
เรื่องดังกล่าวสามารถสร้างจุดเด่นให้กับหลักสูตรได้
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
๕.๑) หน้ า ๗ ข้ อ ๑.๑ ปรั ชญา ให้ แก้ ไขข้ อความ บรรทั ดที่ ๑ จากเดิ ม
“หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ควรมีความรู้...” เป็น “ครูศิลปศึกษา ควรมีความรู้...”
และให้พิจารณาทบทวนแก้ไขข้อความ บรรทัดที่ ๖ “...ครูศลิ ปะที่ดงี าม” ให้เป็นข้อความที่เหมาะสม
มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
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๕.๒) หน้ า ๗ ข้ อ ๑.๒ ความส าคั ญ ให้ ระบุ เนื้ อ หาเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของ
การผลิตบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา กรณีที่บัณฑิตสาเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่าวแล้วจะส่งผลต่อสังคมอย่างไร
๕.๓) หน้า ๗ ข้อ ๑.๓ วัตถุประสงค์ ให้มีการหลอมรวมข้อความ ข้อ ๑.๓.๑
ดั งนี้ “มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางด้ า นศิ ล ปะ และมี ทั ก ษะการสร้ างสรรค์ ผ ลงานทั ศ นศิ ล ป์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ” และสาหรับ ข้อ ๑.๓.๒ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๕.๔) หน้า ๘๐ รายวิชา ART 3902 การวิจัยทางศิลปศึก ษา ให้ใช้ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ เป็น “Research in Art Education”
๕.๕) หน้ า ๘๑ รายวิ ช า ART 2204 การบู ร ณาการศิ ล ปศึ ก ษากั บ สาระ
การเรี ย นรู้ ให้ ป รั บ แก้ ไ ขชื่ อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ จากเดิ ม “Integration of Art Education Learning
Subject” เป็น “Integration of Art Education and Other Learning Contents”
๕.๖) หน้า ๘๒ รายวิชา ART 3203 การสร้างสื่อทางทัศนศิลป์ ให้ใช้ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเป็น “Development of visual Art Media”
๕.๗) หน้า ๘๒ รายวิชา ART 3204 ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปศึกษา ให้ใช้ชื่อ
วิชาภาษาอังกฤษเป็น “English for Art Education”
๕.๘) หลักสูตรควรสร้างรายวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ย วกับเรื่องของพาณิชย์ศิลป์
ทั้ งนี้ หากไม่ ส ามารถสร้างรายวิชาดั งกล่าวได้ นั้ น หลั ก สู ตรควรน าเรื่อ งพาณิ ชย์ ศิ ล ป์ ส อดแทรก
ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ตามความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา
๖.๑) หน้า ๗ ข้อ ๑.๑ ปรัชญา ให้ตัดข้อความและเพิ่มเติม ข้อความ ดังนี้
“ผลิตครูดนตรีศึกษาที่มีคุณภาพสูง ควรมีความรู้คู่คุณธรรม...”
๖.๒) หน้า ๗ ข้อ ๑.๒ ความสาคัญ ให้นาเรื่องของค่านิยมของสังคมวัยรุ่น
ในปัจจุบันที่ให้ความสนใจในการเข้าสู่วงการบันเทิง โดยใช้เรื่องของดนตรีและการขับร้อง มาสร้าง
ความสามารถให้กับตนเองเพื่อจะได้เข้าสู่วงการบันเทิง ระบุไว้ในเนื้อหาความสาคัญของหลักสูตร
๖.๓) ข้อ ๑.๓ วัต ถุป ระสงค์ ให้ เพิ่ มเติ มเรื่อ งของครูด นตรีในเนื้ อหาของ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มคี วามแตกต่างจากหลักสูตรอื่น
๖.๔) รายวิช า MUSE 2205 ดนตรีนั น ทาการส าหรั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ให้ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย เป็น “ดนตรีนันทนาการสาหรับการจัดการเรียนรู้” พร้อมทั้งแก้ไขชื่อ
วิช าภาษาอั งกฤษ จากเดิ ม “Music Recreation for Learning Activities” เป็ น “Music Recreation in
Learning Activities” และให้ แ ก้ ไ ขข้ อ ความในค าอธิ บ ายรายวิ ช า จากเดิ ม “สั น ทนาการ” เป็ น
“นันทนาการ”
มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
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๖.๕) รายวิชา MUSE 3115 ดนตรีลา้ นนา ควรเพิ่มเติมเรื่องของเพลงพื้นบ้าน
ล้านนา จ๊อย ซอ ไว้ในกระบวนรายวิชาดังกล่าว
๖ .๖ ) ราย วิ ช า MUSE 3117 ห น้ าทั บ เพ ล งไท ย ให้ ป รั บ แก้ ไขชื่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ จากเดิม “Natab in Thai Music” เป็น “Rhythmic Patterns of Traditional Thai Drums”
๖.๗) ให้ต รวจสอบการใช้ค าว่า “Skill” ในชื ่อ วิช าภาษาอัง กฤษ ของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ให้เติมตัวอักษร “s” ในคาดังกล่าว เป็น “Skills”
ทุกรายวิชา
๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
๗.๑) หน้ า ๑๒ ข้ อ ๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่ าย ให้ ร ะบุ จ านวนตั ว เลข
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตรให้สมบูรณ์
๗.๒) หน้า ๗๒ รายวิชา DMA 1103 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ให้เพิ่มเติมคา
ว่า “Practices” ในชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ “Ritual for Practices Thai Dance Teachers”
๗.๓) หน้า ๗๓ รายวิชา DMA 1104 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า
ให้ เพิ่ ม เติ ม ค าว่ า “Application” ในชื่ อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ดั ง นี้ “Costume Design and Make – Up
Application”
๗.๔) หน้า ๗๔ รายวิชา DMA 1105 ดนตรีสาหรับครูนาฏศิลป์ ให้เพิ่มเติม
ตัวอักษร “e” ในชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้ “Music for Dance Teachers”
๗ .๓ ) ห น้ า ๗ ๓ ราย วิ ช า DMA 1204 ระบ า ให้ ป รั บ แก้ ไขชื่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ จากเดิม “Rabam Dance” เป็น “Stage Performances”
๗.๔) หน้า ๗๓ รายวิชา DMA 1302 นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง ให้เพิ่มเติมเรื่อง
ของนาฏศิลป์ไทยพืน้ เมือง นาฏศิลป์ลา้ นนา ในเนื้อหาคาอธิบายรายวิชา
๗.๕) หน้ า ๗๕ รายวิ ชา DMA 3902 สั ม มนาทางด้ านนาฏศิ ล ป์ ให้ ป รั บ
แก้ ไขชื่ อ วิ ช าภาษาไทย เป็ น “สั ม มนาทางด้ า นนาฏศิ ล ป์ ศึ ก ษา” พร้ อ มทั้ ง ให้ ป รั บ แก้ ไ ขชื่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ จากเดิม “Seminar for Dance” เป็น “Seminar in Education” และให้ตัดคาว่า “ศึกษา”
ในคาอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ ๑ ออก
๗.๖) หน้ า ๗๖ รายวิช า DMA 3204 มหรสพหลวง ให้ ป รั บ แก้ ไ ขชื่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษ จากเดิม “Royal Entertainment” เป็น “Performances in Royal Ceremonies”
๗.๘) หน้า ๑๐๘ – ๑๑๗ ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ให้ตรวจสอบและแก้ไขการระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ป ระจาหลัก สูตร
ทุกท่าน ในกรณีการระบุผลงานวิชาการ ข้อ ๑.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น แต่เนื่องจาก
มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่านเป็นบทความทางวิชาการ ดังนั้น ให้นาเนื้อหาการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ไประบุในข้อ ๑.๓.๒ ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๘.๑) หน้ า ๓ ข้ อ ๙ ชื่ อ - ชื่ อสกุ ล คุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษา สถาบั นการศึ ก ษา
และ ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรเพิ่มเติมตาแหน่งทางวิชาการ
ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยใช้ตาแหน่งทางวิชาการเป็นคานาหน้าชื่อ – ชื่อสกุล
๘.๒) หน้า ๕๓ ข้อ ๖ ความคาดหวัง ของผลลัพ ธ์ก ารเรีย นรู ้เ มื ่อ สิ ้น ปี
การศึก ษา ให้ท บทวนรายละเอีย ดความคาดหวัง ของผลลัพ ธ์ก ารเรีย นรู ้เ มื ่อ สิ ้น ปีก ารศึก ษา
ระดับชั้นปีที่ ๑ ข้อ ๒ สามารถนความรู้ ทักษะด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร
เนื่องจากการเรียน ในระดับชั้นปีที่ ๑ อาจจะยังไม่สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
๘.๓) หน้า ๗๘ - ๗๙ ให้ระบุชื่อวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้ตรวจสอบ
และระบุรหัสวิชาในรายวิชากลุ่มวิชาเอก ให้ครบทุกรายวิชา และให้ทบทวนชื่อรายวิชา และกระบวน
รายวิชา ให้มีความทันสมัย มีความโดดเด่น และควรแตกต่างจากหลักสูตรครูเกษตรที่อื่น
๘.๔) หลัก สูต รควรมีร ายวิช าที ่เ กี ่ย วกับ เรื่อ งของพืช ดอกไม้เมือ งหนาว
เพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับหลักสูตร
๘.๕) หน้า ๘๓ รายวิช า AGED 3404 พฤติก รรมการสอนวิช าเกษตร
ให้ปรับแก้ไขชื่อวิชา เป็น “การจัดการเรียนรู้ในวิชาเกษตร”
๘.๖) หน้า ๘๓ รายวิชา AGED 4101 สัมมนาทางการเกษตร ให้ปรับแก้ไข
ชื่อวิชา เป็น “การจัดการเรียนรู้สัมมนาทางการเกษตร”
๘.๗) หน้า ๘๔ ให้ต รวจสอบความซ้ าซ้อ นของรหัส วิช า AGED 1104
ในรายวิชาหลักการผลิตพืช กับรายวิชาการผลิตพืชเศรษฐกิจ หน้า ๗๙ และควรปรับแก้ไขรหัสวิชา
ให้ถูกต้อง
๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
๙.๑) หน้า ๑๒ ข้อ ๑.๑ ปรัชญา ให้ตัดข้อความและเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้
“หลัก สูต รครุศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าอุต สาหกรรมศิล ป์ มีค วามเชื่อ ว่า ครูอุต สาหกรรมศิล ป์
ผู ้ส อนในกลุ ่ม สาระการเรีย นรู ้ก ารงานอาชีพ จะต้อ งมีค วามรู ้ที ่ลุ ่ม ลึก ในเนื ้อ หาวิช า และ
ความสามารถพัฒนานวัตกรรมในการจัดการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน...”
๙.๒) หน้า ๑๓ ข้อ ๑.๓ วัต ถุป ระสงค์ ให้เพิ่ มเติ มเรื่อ งของความเป็นครู
อุตสาหกรรมศิลป์เนื้อหาของวัตถุประสงค์ เพื่อให้แตกต่างจากหลักสูตรอื่น และแสดงให้เห็นว่าเป็น
หลักสูตรครูอุตสาหกรรมศิลป์
มติที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
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๙.๓) หน้า ๒๔ ให้ทบทวนนารายวิชา INT 2104 งานประดิษฐ์และงานช่าง
สาหรับครู เป็นรายวิชาเอกบังคับ
๙.๔) หน้า ๘๑ รายวิชา INT 1101 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพืน้ ฐาน ให้ปรับแก้ไข
ชื่ อ ราย วิ ช าภ าษ าอั งก ฤ ษ จ าก เดิ ม “Technology Practice Base” เป ็น “Practice on Basic
Technology” และให้เพิ่มเติมข้อความในเนื้อหาคาอธิบายรายวิชา บรรทัดที่ ๒ ดังนี้ “สามารถปฏิบัติ
ทักษะงานช่างพื้นฐาน และนาความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับ
ความรู้ และบริบทสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” ทั้งนี้ สามารถนาข้อความดังกล่าวไปเพิ่มเติม
ใน
รายวิชาเฉพาะของศาสตร์วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา
๙.๕) หน้า ๘๑ รายวิช า INT 1203 ปฏิบ ัต ิก ารเครื ่อ งมือ กลเบื ้อ งต้น
ให้แ ก้ไ ขตัว อัก ษรภาษาอังกฤษในชื่อ วิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “Basic machine tool operations
Practice” เป็น “Basic Machine Tool Operations Practice”
๙.๖) หน้า ๘๒ รายวิชา INT 2203 สัมมนาในงานอุตสาหกรรม ให้ป รับชื่อ
วิช าภาษาไทย เป็น “สัม มนาการเรีย นการสอนทางอุตสาหกรรมศิลป์” และควรปรับ คาอธิบ าย
รายวิช าให้ มี เรื่องที่ เกี่ ยวข้องกั บการจั ดการเรียนรู้ ในกระบวนรายวิชา เพื่ อให้ สะท้ อนความเป็ นครู
อุตสาหกรรมศิลป์
๙.๗ ) หน้า ๘ ๓ ให้ต รวจสอบความซ้ าซ้อ นของรหัส วิช า INT 3201
ในรายวิช าการจัด การเรีย นรู ้อ ุต สาหกรรมศิล ป์ 1 และรายวิช าการควบคุม คุณ ภาพใน
งานอุตสากรรม หน้า ๘๔ และควรปรับแก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้อง
๙.๘ ) หน้า ๘ ๓ ให้ต รวจสอบความซ้ าซ้อ นของรหัส วิช า INT 3202
ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์ 2 และรายวิชางานไม้และงานปูนคอนกรีต หน้า ๘๕
และควรปรับแก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้อง
๙.๙) หน้ า ๘๓ รายวิ ช า INT 2104 งานประดิ ษ ฐ์ แ ละงานช่ า งส าหรั บ ครู
ให้ ป รั บ แก้ ไ ขชื่ อ วิ ช าภาษ าอั ง ก ฤษ จาก เดิ ม “Crafts and Craftsmanship” เป็ น “Crafts and
Craftsmanship for Teachers”

๙.๑๐) หน้า ๘๕ รายวิช า INT 3203 คอมพิว เตอร์ใ นงานอุต สาหกรรม
ให้ปรับแก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “Industrial Computer” เป็น “Computer for Industrial
work”
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-๑๒-

มติที่ประชุม
๑) เห็นชอบ หลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน ๙ หลักสูตร
(๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
(๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
(๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
(๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา
(๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์
(๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
(๒) มอบผู้พ ัฒ นาหลัก สูต รนาข้อ เสนอแนะที ่ป ระชุม สภาวิช าการไปปรับ
แก้ไข แล้วให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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